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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "A tervezett elavulást támogatja a kormány, akár a 
Momentum? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Momentum  a  Fidesz  képviselőivel  egyetértésben  szavazott  az  Európai  Parlamentben  az  új
bizottsági elnök, Ursula von der Leyen által benyújtott javaslatánál, melynek célja egy egységes és
hosszú távú terv készítése a klímaváltozás mérséklésére uniós szinten.

Ehhez  a  csomaghoz  benyújtott  kiegészítések,  módosítások  a  környezetszennyező  beruházások
megtiltásától  kezdve  a  szennyező  cégek  büntetésének  emeléséért,  a  szabadkereskedelmi
egyezmények újratervezéséig és a tervezett elavulással gyártott elektronikai termékek tiltásáig is
tartalmazott javaslatokat.

Ezeket  a  valóban  hasznos  módosításokat  melyek  komoly  ajánlások  az  Európai  Bizottság  felé,
szavazta  le  a  Momentum-Fidesz  kettős.  A Momentum döntése  még  csak-csak  érthető,  hisz  ők
európai  pártcsaládjuk  multinacionális  cégeket  védő  szempontjait  veszik  csak  figyelembe,  de  a
Fidesz  képviselői  ezek szerint  nem hallották meg a magyar  kormányfő szavait  a  klímavédelmi
akciótervről,  és  a  jelek  szerint  tovább  folytatják  a  multinacionális  cégek  kritikátlan  támogatási
gyakorlatát.

Én most a tervezett elavulással foglalkoznék részletesebben, és kérdezem a kormányt, hogy mi az
álláspontja az ügyben.

A tervezett elavulásnál a gyártó célja, hogy a termék élettartamának csökkentésével a vásárlót új
eszköz  megvételére  ösztönözze.  Az  ezt  lehetővé  tevő  technika  lehet  például  a  szándékos  hiba
beépítése, sérülékeny eszköz tervezése, a javítás megnehezítése, drágává tétele, vagy akár a sűrűbb,



elsősorban a  külsőt  érintő  változtatások.  Ezzel  becsapják  a  vásárlókat  és  óriási  kárt  okoznak a
környezetnek az elektronikai hulladék gyakori termelődésével.

A Magyar Természetvédők Szövetsége is kiemelten foglalkozik a problémával, és az LMP-ben is
nyújtottunk be javaslatot az előző ciklusban a tervezett elavulás ellen, melyet leszavazott a Fidesz-
KDNP többség.

Új kihívások, új időszak vár ránk, ahol a globális negatív hatások kikerülése érdekében a lokalitás
és a tartós használati eszközök gyártása felé kell fordulni.

Tisztelt Miniszter Úr!

Felismerte-e a kormány a problémát, kíván-e bármit is tenni a tervezett elavulás gyakorlata ellen?

Vagy a kormány a Momentummal és a neoliberális lobbival ért egyet?

Budapest, 2020. március 12.

Csárdi Antal
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